


Desprès de molts anys al sector, l’empresa neix del desig de treballar amb il·lusió i amb uns
objectius molt clars: alimentar de la millor manera possible els infants en edat escolar i incidir en
l’educació per una alimentació saludable i com a casa. 
La confiança i el tracte humà es la nostra eina principal.

Creiem fermament que "som el que mengem" i per això, ens esforcem per treballar de forma
coherent amb els valors que això representa. Els nostres menús respecten i aprofiten la
temporada de cada producte.

Els àpats que servim son elaborats a la cuina de la mateixa escola, o a la nostra cuina cental en cas
de catering, a partir de productes frescos, i aquest subministrament de productes frescos es fa
principalment mitjançant productes locals i de proximitat (aprox en un 90%).

www.comacasamenjadors.cat

Com va nèixer,
 Com a Casa Menjadors Escolars?

comacasa.menjadorescolars



Sostenible

Fomentar l’us del producte local i de qualitat, procedent d’un
circuit de comercialització curt, comprant a proveïdors locals
on no hi hagi un excés d’intermediaris. 
La millor alternativa però, és fent una compra directa als
productors. Poder comprar directament al pagès o la pagesa,
ens dona més confiança sobre el que mengem i al mateix
temps augmenta la capacitat de gestió, decisió i control.

Un cop decidit que volem iniciar el procés de canvi cap a un
menjador de proximitat, sostenible i amb un menú on lels
productes seran ecológics, també es fa necessari definir
cadascun dels elements que formen la nostra proposta.

 
ÀMBIT NUTRICIONAL

Proximitat

Aliments d’òptima qualitat
nutritiva, lliure de residus,
minimitzant l’impacte humà en el
medi ambient.
Són productes sabrosos, doncs les
fruites i les hortalisses ecològiques
creixen al seu ritme natural, cosa
que es tradueix en una menor
acumulació d’aigua. Aquest fet
condiciona positivament la
qualitat de l’olor, el sabor i la
textura dels aliments.

Ecològic

Els productes i la elaboració dels menus que servirem al
menjador de l’escola persegueixen la protecció del medi
ambient, elaborant-los amb les matèries primeres de
productes locals i de temporada, productes que no
agredeixen el ecosistema, fugint de la producció industrial,
tant dels vegetals, com de la proteïna animal o vegetal.
Un aliment de temporada es aquell que es troba en el seu
millor moment de maduració. Per això es important saber
els beneficis que ens aporten aquests productes envers els
que no són de temporada. Si donem un cop d’ull al
calendari de productes ens adonem que, tot i que podem
trobar-ne tot l’any, tenen una temporada reduïda.



Productes de temporada



Proveïdors



Àmbit Nutricional

Nutricionista i Dietista

A Com a Casa Menjadors Escolars comptem amb una
professional diplomada en nutrició humana i dietéctica al
CODINUCAT amb número de col·legiada CAT000460, la
Lourdes Bàguena, que és l'encarregada d'el·laborar els
"Menús Basals" mensuals de les escoles, aixi com totes les
derivacions del menú basal, per intol·leràncies i al·lèrgies, o  
d'altres necessitats. 

Menú No Porc
Menú No Peix
Menú No Carn
Menú Vegetarià
Menú No Gluten
Menú No Lactosa- PLV
Menú No Ou



Model Exemple Menú Basal Gener 2021



Complim la normativa
sanitària 

Realitzem registres de
traçabilitat dels aliments
en totes les fases, des de
la recepció fins al
consum, per poder tenir
constància en tot
moment del que succeeix
al llarg del procés.

Certificacions Control de Qualitat i pla de funcionament del servei

Implantació en tots
els nostres sistemes
d’APPCC

El sistema que
apliquem ens ajuda a
donar confiança als
nostres clients, ja que
demostra que som
preventius i que ens
autocontrolem.

Control tècnic de qualitat

Cada sis mesos un tècnic
de qualitat de l’empresa
efectua un check-list per
garantir el compliment
de tots els plans i
corregir desviacions.
També  realitzem anàlisis
bromatològics periòdics.

Garantia de Qualitat



INFORMACIÓ DEL SERVEI 
DE MENJADOR

Com a Casa Menjadors Escolars és una empresa familiar
que gestiona actualment 20 centres educatius, fet que
ens permet no perdre l'essència del servei que estem
donant a les nostres escoles: un tracte proper i
personalitzat.

El menú inclou: 
- Primer plat
- Segon plat
- Postre (fruita 4 dies  i 1 dia iogurt)
- Pa/ Pa integral
(Els infants poden repetir de qualsevol dels plats)

Preu menú usuari fix: 6,33 euros
Preu ,menú esporàdic: 6,70 euros

Treballem amb un programa pensat per portar la
nostra gestió, un programa fàcil i intuïtiu per a
qui el faci servir, i sobretot, flexible per poder
donar cobertura a les possibles variants que
existeixen a les nostres escoles respecte les
formes de pagament. 
El cobrament del servei es farà a mes vençut.

L’escola pot tenir accés en qualsevol moment a la
informació detallada dels menús mensuals, de
l'assistència dels nens al menjador, a l'historial
de l'ús de beques, historial de faltes d'assitència
dels infants i dels imports estimats de les
factures de les beques. 

La forma de pagament és a través de rebut
bancari domiciliat. També és pot fer en efectiu.

Programa de gestió de cobrament
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